РЕЦЕНЗИРАЊЕ РАДОВА
Примљени радови подлежу рецензирању. Циљ рецензије је да главном уреднику
и уредништву помогне у доношењу одлуке о томе да ли рад треба прихватити или
одбити и да кроз процес комуникације с ауторима побољша квалитет рукописа. Сви
достављени радови пролазе процедуру анонимног рецензирања од стране два
компетентна рецензента, које одређује Уредништво. Рецензентима се не открива
идентитет аутора, и обратно. Да би рад био објављен обе рецензије морају да буду
позитивне. Рецензент је дужан да у року од три недеље достави готову рецензију рада.
Аутори који добију условно позитивне рецензије дужни су да уваже примедбе
рецензената или, уколико то не желе, да повуку рад из Уредништва. Рок за исправку
радова је 15 дана од датума слања рецензије аутору. У случају коауторских рукописа,
кореспонденција ће бити усмерена на првог аутора, који је одговоран за комуникацију
са осталим ауторима рада.
Избор рецензената спада у дискреционo правo уредника и редакције. Рецензенти
морају да располажу релевантним знањем из области којом се рукопис бави, и не могу
бити аутори који су у скорије време објављивали публикације заједно (као коаутори) са
било којим од аутора поднесеног рада.
Рецензент који себе сматра некомпетентним за тему или област којом се рукопис
бави дужан је да о томе обавести главног уредника.
Рецензија мора бити објективна. Суд рецензената мора бити јасан и поткрепљен
аргументима.
Рукописи који су послати рецензенту сматрају се поверљивим документима.
Главни уредник шаље поднесени рад одређеним рецензентима. Рецензентски
образац садржи низ питања на која треба одговорити, а која рецензентима указују који
су то аспекти које треба обухватити како би се донела одлука о судбини рукописа који
им је поднет на оцену. У завршном делу обрасца, рецензенти морају да наведу своја
запажања и предлоге како да се поднети рукопис побољша. Рецензентски лист
рецензенту шаље секретар редакције Зборника Матице српске за историју. У случају
да се предлаже неприхватање рада потребно је дати језгровито образложење.
Током читавог процеса рецензенти делују независно један од другог.
Рецензентима није познат идентитет других рецензената.
Редакција је дужна да обезбеди солидну контролу квалитета рецензије. У
случају да аутори имају озбиљне и основане замерке на рачун рецензије, редакција ће
проверити да ли је рецензија објективна и да ли задовољава академске стандарде. Ако
се појави сумња у објективност или квалитет рецензије, уредник ће тражити мишљење
других рецензената.
Рецензенти су упознати с чињеницом да су рукописи који су им послати на
рецензирање интелектуална својина аутора, да се њима не може располагати нити се
могу износити у јавност.
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